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OASE 
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MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

Week 7 – Liefde  

Is er een grotere inspiratiebron dan de liefde? Al die films, liedjes, gedichten, boeken die over de liefde gaan – en 

er komen steeds nog weer nieuwe bij. Elke keer weer lijkt het verhaal opnieuw verteld te moeten worden, steeds 

op een iets andere manier. Over hoe het begint en hoe het weer af kan lopen. Of juist over hoe het altijd maar 

blijft en sterker wordt. Waar zouden we over zingen als er geen liefde was? 

 

Zou ergens op de wereld die ene ware jakob of jakoba rondlopen? Sommige mensen denken van wel. Dat is dan 

wel lastig, want wie moet je waar zoeken? En hoe weet je dan dat deze ene de échte ware is? Misschien zijn er 

wel meerdere mogelijkheden. Misschien is het niet alleen een vonk die overspringt, maar gaat het ook om 

interesses die je deelt, om je kijk op het leven. En de wil om er iets van te maken. Ook als het even tegenzit. 

 

In de bijbelrubriek 12+ de kracht van liefde: Jakob heeft alles over voor zijn Rachel. Maar liefde heeft ook een 

schaduwkant: een roze bril maakt blind en Delila maakt misbruik van de liefde van Simson. Soms is er liefde op 

het eerste gezicht, maar soms groeit die met de jaren, zoals bij het gearrangeerde huwelijk tussen Isaak en 

Rebekka. Het Bijbelboek Spreuken wijst erop dat liefde een basisbehoefte is, belangrijker dan eten en drinken. 

Wat naastenliefde is, laat de barmhartige Samaritaan zien. 

 

 AGENDA 

     PLANNING 2017-2018 

WO 14-feb 13.15-15.00 meeloopmiddag voor lln groep 8* 

Valentijn rozenactie  

DO 15-feb 14.20-16.00 CAE (vwo extra voor 11 V5 lln ) L115 

19.00 studievoorlichting HBO/WO  

13.15 motivatie onderzoek voor geselecteerde leerlingen H3 H4 A4 

VR 16-feb lj1-2 valentijnsdisco*  

  17—18 

feb 

 

MA 19-feb toetsweek  

DI 20-feb toetsweek  

 

WO 21-feb toetsweek 

15.00 rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders 

DO 22-feb toetsweek  

 

17.00-19.00 Open Dag Light  

VR 23-feb toetsweek  

  24-25feb   

MA 26-feb 

Tm 2 

maart 

Voorjaarsvakantie 

VR 2-mrt  ondersteuningslessen examenklassen  Voorjaarsvakantie 

  3-4mrt rekenen 2F, 3F  6 maart t/m 19 maart  



 

 

4-7 maart ELIOT Hongarije  

examenklassen: Lessen Gd, Ma en BSM worden ingevuld als verplichte werk- en 

studie-uren. LO-lessen gaan gewoon door. 

MA 5-mrt tto-2 excursie Engeland  

 

DI 6-mrt tto-1 excursie Engeland  

tto-2 excursie Engeland  

15.10 alle leerjaren inhalen toetsweek 2 

WO 7-mrt tto-1 excursie Engeland  

tto-2 excursie Engeland  

Biddag 

DO 8-mrt 09.00-10.00 IZO 

tto-1 excursie Engeland  

tto-2 excursie Engeland  

 

19.00 informatieavond buitenlandreizen  

 

16.00-18.00 inschrijfmiddag 

VR 9-mrt tto-1 excursie Engeland  

tto-2 excursie Engeland  

   
 

 

 MEDEDELINGEN  

  

Ondersteuningslessen voor examenkandidaten havo en mavo. 

 

Afgelopen zaterdag hebben 38 examenkandidaten ondersteuningslessen gevolgd. 

Havo leerlingen werkten aan de vakken Wis A, Wis B, natuurkunde, economie en M&O.  

Mavo-leerlingen volgden biologie. Tussen 09:00 en 15:30 uur werd er intensief gewerkt om eventuele 

achterstanden in te lopen of om gewoon wat extra uitleg op specifieke onderdelen van de leerstof te 

krijgen. Desgevraagd bleken de meeste leerlingen er “echt wat aan gehad” te hebben.   

 

Leerlingen van Havo 5 hebben voor het vak geschiedenis in de maand januari een achterstand opgelopen 

door de afwezigheid van de heer Van der Laan. Direct na de voorjaarsvakantie krijgen deze leerlingen 

extra lessen geschiedenis aangeboden om de achterstand in te halen.  De lessen worden gegeven door 

dhr. Spaan. Het tijdstip waarop de lessen gegeven worden, wordt later bekend gemaakt. 

 

Comenius Music Event 22 maart: 

 

Kun jij zingen, een muziekinstrument bespelen, dansen?  

Meld je dan nu aan voor de muziekavond op 22 maart!! 

Geef je naam en het nummer dat je wilt doen door aan een van de muziekdocenten via 

hajansen@comenius.nl en of ncvroemen@comenius.nl. Aanmelden kan tot en met woensdag 21 februari. 

 

Schaatsen leerjaar 1 en 2. 

 

De afgelopen weken zijn alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 gaan schaatsen op de schaatsbaan in 

Rotterdam. Een leuke en sportieve activiteit waarbij ook sommige docenten zich op glad ijs waagden. 

 

mailto:hajansen@comenius.nl
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IBC-leerlingen eerste prijs Business School Hogeschool Inholland. 

 

De IBC-leerlingen uit havo 5 hebben de afgelopen tijd een Business School-traject gevolgd aan de 

Hogeschool Inholland. Verschillende gastcolleges en masterclasses gaven een kijkje in de keuken van het 

hbo en de leerlingen stelden een bedrijfsplan op dat zij op de laatste bijeenkomst presenteerden. 

Uiteindelijk was er maar één Comenius-bedrijf ingezonden maar met groot succes. Het hippe 

kledingrecycleconcept Yourz van Demi, Nina, Eva en Khatra won de eerste prijs!  

Zowel de docenten als de medeleerlingen waardeerden Yourz het best. Naast een goodie bag met leuke 

spullen, een gefilmd interview, applaus en de toezegging dat Inholland de meisjes zou steunen met raad 

en daad als zij hun concept werkelijk in de markt zouden zetten, kregen zij het mooie compliment dat 

hun bedrijfsplan duurzaam en echt Rotterdams is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eerste aandeelhoudersvergadering IBC havo 4. 

 

Afgelopen donderdag vond de eerste aandeelhoudersvergadering van h4i plaats. De zes bedrijven Sticky-

Phone, FlowerPower, Picture It, Phone Rescue, Happy Balloon en Got’em presenteerden zich voor een 

bomvolle zaal waarna de geïnteresseerden aandelen konden kopen. Nu het startkapitaal binnen is, 

kunnen de bedrijven hun producten gaan in- en verkopen. Hou ze in de gaten! Happy Balloon grijpt 

Valentijnsdag aan om op Comenius Nieuwerkerk al hun eerste omzet binnen te halen door 

valentijnsballonnen te verkopen. 

 

 
 

 

  VASTE ZAKEN  

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

  

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de 

periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 
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